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บทที� 10   

คาํร้องขอ และการห้าม 
 

1. คํา และวลเีชื�อมประโยค 
 คาํ และวลีเชื@อมประโยคใชส้าํหรับเชื@อมระหวา่งวลี หรือประโยค เพื@อให้มีความหมายที@ต่อเนื@องกนั
โดยคาํ หรือวลีเชื@อม สามารถใช้นําหน้าประโยค ตรงกลางประโยค หรือท้ายประโยคก็ได้ ขึ( นอยู่กับ
ความหมายที@ผูพ้ดู หรือผูเ้ขียนอยากจะสื@อ โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี(   

คํา และวลเีชื�อม                           คําอ่าน                                   ความหมาย 

និង     นึง    และ   

បុ៉ែនត/ែត    ปน แตฺ/ แตฺ   แต่  

ែដល     แดฺล    ที@/ ซึ@ ง 

េហយ    เฮฺย    แลว้ 

សរមប់    ซ็อมรับ    สาํหรับ 

 ឬ/ ឬេទ/ ឬក៏    รือ/ รือเต/ รือก็   หรือ/ หรือไม่/ หรือก็ 

ក៏/ ក៏េដយ   ก็/ ก็โดฺย    ก็/ ก็โดย 

ក៏បន/ក៏បុ៉ែនត  ก็บาน/ ก็ ปนแตฺ   ก็ได/้ แต่วา่ 

េទះជ/ េទះបីជ   ตว็ฮเจีย/ ตว็ฮ เบย็เจีย  แม/้ แมว้า่  

យ៉ងណក៏េដយ  ยางนา ก็โดฺย   อยา่งไรก็ตาม  

អមបញ់មិញ/ មិញ  ออ็มบญั เม็ญ/ เมญ็  เมื@อกี( / แต่กี(  

េទវញិេទមក   โตววิญ โตวโมก   ซึ@ งกนัและกนั/ ไปมา 

     ដូេចនះ/ ដូចេនះ/ ដូេចន ះ   โดจชะเน็ฮ/ โดจนิฮ/ โดจชะโน็ฮ   ดงันี( / ดงันั(น 

 មយ៉ងវញិេទៀត   มะยางวญิเตียด   อีกอยา่งหนึ@ง 

េរកពីេនះ    เกราปีนิฮ   นอกจากนี(  

      េប/េបសិន/ របសិនេប       เบฺอ/ เบฺอเซ็น/ ปรอเซ็น เบฺอ ถา้/ หาก/ ถา้หาก   

             អញច ឹង/ េបអញច ឹង   ออ็ญเจิง/ เบฺอ อ็อญเจิง  งั(น/ ถา้งั(น  

    េដយសរ/េដយសរែត โดฺยซาร์/ โดฺยซาร์ แตฺ  เนื@องจาก/ เนื@องจากวา่  

     អរស័យេល/ អរស័យេហតុេនះ อาซะไร เลอ/ อาซะไร เฮตนิฮ    ขึ(นอยู/่ จากสาเหตุ 

           េយងេទតម   โยงโตวตาม   ขึ(นอยูก่บั/ จากสาเหตุ 
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          េទប/ េទបែត   เติบ/ เติบแตฺ   จึง 

         េដមបី     เดิมเบย็    เพื@อ 

ตัวอย่าง 

         - ខញុំនិងបអូនរសីខញុំ  - ขญม นึง ปะโอน ซะเร็ย ขญม    - ผมและนอ้งสาวผม 

       រស់េនភនំេពញ បុ៉ែនត   รั( วฮโนวพนมเปญ ปนแตฺ  อาศยัอยูที่@พนมเปญ แต่   

      មត យខញុំរស់េនេខតត។  มดาย ขญม รั( วฮโนว แคฺด ฯ  แม่ผม อยูต่่างจงัหวดั 

           - េដយសរែតមន - โดฺยซาร์แตฺ เมียน   - เนื@องจากมี 

       េភលៀងធល ក់ េទបខញុំយក เพลียง ธะเลียก เติบ ขญมโยก  ฝนตก ฉนัจึง 

      ឆ័រតេទជមួយ េដមបី ชดั โตว เจียมวย  เดิมเบย็  พกร่มติดตวั เพื@อ  
     បំងកំុឲយទទឹក។ บงั กม โอฺย โตตึก ฯ   ใชก้างไม่ใหฝ้นเปียก         
 

2. คําขอร้อง (Request)  
 คาํร้องขอ เป็นคาํสัพท์ที@ใช้อ้อนวอน หรือให้คนอื@นทาํในสิ@งที@ตนต้องการ โดยใช้ศพัท์ที@สุภาพ 
อ่อนโยน และเป็นทางการ บางครั( งอาจพดูเป็นวลี หรือ ประโยคได ้ดงันี(   

       คําร้องขอ                             คําอ่าน                           ความหมาย 

      សូម    โซม   ขอ   

      េមតត     เมตตา   เมตตา  

       អេញជ ញ    ออ็ญเจิญ  เชิญ/ อญัเชิญ 

 សូមអេញជ ញ   โซมออ็นเจิญ  ขอเชิญ 

 អណិត    อาเน็ต   สงสาร 

 សូមអត់េទស   โซมออ็ดโตฮ  ขอประทานโทษ 

 សូមេទស   โซมโตฮ  ขอโทษ 

 របណី    ปรอเน็ย   เมตตากรุณา 

 អងវរ    ออ็งวอ   ขอร้อง/ ออ้นวอน 

ตัวอย่าง 

 - សូមេមតត  ជួយបិតទវ រ  -โซมเมตตา จวย เบด็ ทะเวยี - กรุณา ช่วยปิดประตู 

 និងបិតេភលងផង េពល นึง เบด็ เพลิง พอ้ง เปล และปิดไฟดว้ย เมื@อ 

 ឈប់េធវករ ។ ช็บ ทะเวอ การ์ ฯ เลิกงาน 

 - សូមអត់េទសេលក  - โซมอ็อด โตฮ โลก   - ขอประทานโทษ ครับ   
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 េតផលូវណេទរបសទ เตฺอ โพลว นา โตว ปราสาท ทางไหนไปปราสาท 

 អងគរវតត។ ออ็งโกร์ วว็ด ฯ  นครวดั   
 

3. การห้าม 
การห้าม เป็นการใชค้าํพูดที@ห้ามไม่ให้คนอื@นทาํในสิ@งที@ตนไม่ตอ้งการ ประโยคคาํสั@งห้ามไม่ให้ทาํ  

มีลกัษณะการเรียงคาํ และการสร้างประโยค คลา้ยกบัประโยคปฏิเสธ แตกต่างตรงที@มีการนาํคาํห้าม  ហម 

(ฮาม)  កំុ (ก็ม) และ ឈប់ (ช็บ) มาใช้นาํหน้าคาํกิริยาหลกัของวลี หรือประโยค  ส่วนในการพูด อาจจะ

ตอ้งเปล่งเสียงออกมาใหมี้นํ(าหนกัมากขึ(น เพื@อใหไ้ดค้วามหมายวา่ หา้มแลว้ ดงันี(   
          คําห้าม                               คําอ่าน                             ความหมาย 

             ហម/ ហមមិនឲយ  ฮาม/ ฮาม มึน โอฺย  หา้ม/ หา้มไม่ให ้  

កំុ/កំុអល    ก็ม/ ก็มอาล   อยา่/ อยา่เพิ@ง 

ឈប់/ ឈប់សិន  ช็บ/ ช็บเซ็น   หยดุ/ หยดุก่อน/ เดีoยวก่อน 

ตัวอย่าง 

- ហមជក់បរ ី  - ฮาม จวก บาเร็ย   - หา้มสูบบุหรี@   

េពលកំពុងេធវករ។ เปล ก็อมปุง ทะเวอ การ์ ฯ เมื@อกาํลงัทาํงาน      
 - ឈប់ឡនភល ម   - ช็บ ลาน เพลียม  - หยดุรถเดีoยวนี(    

         កំុអលេទ។         ก็ม อาล โตว ฯ    อยา่เพิ@งไป   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




